NOTES D’INTERÈS
AVIS
A tots el col·laboradors del butlletí,
Articulistes, Comentaristes, Fotògrafs (de exposicions, concursos, etc.),
us agrairem què, a partir de la publicació d’aquest AVIS, seguiu les recomanacions
que tot seguit s’indiquen :
Tot el material que NO ES REBI ABANS DEL DIA 18 DE CADA MES, NO SORTIRÀ
PUBLICAT AL BUTLLETI, fins l’edició següent.
Aquestes normes són necessàries, ja que per aquests endarreriments el butlletí està
sortint cada mes bastant més tard del que convindria.
Silvia Gausachs
Vocal de Butlletí

NOTES MAIG
Manel Simón Robert
Joan Carles Marco Castillo
Antoni Esteve Rius

NOUS SOCIS :
Josep Guindo Soldevila
Vicente Ortega Moreno

RESULTATS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA :

2013 Bristol Salon of Photography, organitzat per Bristol (Anglaterra)
Miquel Peiró Crespi 2 acceptacions

Saló Internacional GaudiR foto, organitzat per la C.E.F.
Vicenç Lefebre: una medalla platejada en la Secció lliure monocrom.
Secció paisatge urbà, 1 acceptació
Secció arquitectura, 1 acceptació
Secció monocrom, 2 acceptacions (de les quals, 1 correspon a la medalla)
NECROLOGICA :
Lamentem comunicar el traspàs de la Sra. Isabel Ciruelos Cibrián, esposa del nostra consoci Tomàs Martí Canadell, ocorregut el passat dia 19 d’abril del 2013.
Rep, amic Tomàs, el nostre més sentit condol
AUDIOVISUALS :
La primera reunió del tema Campanars serà el proper dia 2 de maig a les 19.30
hores. Munta i coordina: Pere Romero.
La projecció de l’audiovisual de tema Escales serà el proper dia 5 de juny a les
19.30 hores. Muntador Jordi Camprubí, Coordina Elisenda Domingo. Els 20 autors que hi participen que es posin en contacte amb l’Elisenda per pagar l’euro del
pica pica.
Queden pendents de trobar coordinador i muntador dels temes: “Pluja” i “Mitjans
de Transports”, si algú vol fer-ho que contacti amb secretaria.
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Fotografia portada:
Xavier Salvans
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.
El Butlletí es el portavoz de la Junta Directiva en cuanto a los actos sociales que
promueve, 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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EDITORIAL

A

mb aquest editorial encetem una nova època dins la història de la nostra
Agrupació. Com veureu a la pàgina següent, en l’Acta de l’escrutini que va tenir
lloc el passat dia 11 d’abril, va sortir guanyadora l’opció de deixar de publicar el
butlletí en paper.
Amb un 74 % de vots favorables, el socis heu donat la vostra opinió. Efectivament
són temps molt delicats en qüestions econòmiques, i la realitat és la que mana.
El Consell Directiu ha estudiat a fons les persones que ens han dit que no. 25
socis, dels quals hi ha uns quants què, per l’edat i per no fer servir les noves tecnologies, no es poden quedar sense rebre l’informació de la nostra Entitat. És per
això que s’ha decidit que per aquestes persones, 15 aproximadament, s’imprimirà
digitalment el butlletí perquè el puguin continuar rebent.
Voldríem que quedés molt clar que aquesta opció és únicament per a uns socis
que, repetim, per la seva edat no poden gaudir de les noves tecnologies. No veieu
amb aquesta decisió que volem fer distincions, l’únic que desitgem és que la veu
de l’Agrupació pugui arribar a tots els socis.
Penseu que quan ens vàrem plantejar deixar de fer el butlletí en paper, sabíem
que dins de la història de l’Entitat seria una aposta molt dura, i més en el 90è. aniversari, però gràcies a les noves tecnologies, els socis no quedarem aïllats de les
activitats de l’Entitat.
Guanyarem amb rapidesa i fluïdesa. A primers de cada mes el butlletí estarà disponible a la pàgina Web de l’Agrupació, i això ens permetrà disposar de la informació més ràpidament. Continuarem relligant tots els butlletins de l’any per no
perdre’n la història.
Nosaltres, el Consell Directiu, volem agrair tota la comprensió que heu tingut
amb aquesta mesura que hem hagut d’emprendre.
Mirem el futur amb optimisme. Altres vegades ens han sorgit altres problemes i
amb la unió de tots hem pogut continuar tirar endavant.

Consell Directiu
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ESCRUTINI ENQUESTA
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SONIMAG 2013
Una edició més de Sonimagfoto i Multimèdia, i un altre cop l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya (AFC) ha donat
mostra de l’estil, trajectòria i empenta
que caracteritzen la nostra associació i
la gent que en forma part.
Aquesta vegada, dins la celebració dels
nostres primers 90 anys, hem tingut la
oportunitat de presentar dues exposicions que per si mateixes justificaven la
visita al saló d’enguany.
En dos amplis espais cedits per l’organització del certament, la AFC va aplegar
l’obra de dos dels autors més reconeguts
de la nostra entitat. Dos estils i dues trajectòries abocades a la fotografia com
una eina per plasmar el que ens envolta
d’una manera real o simbòlica, però
sempre sota una mirada personal.
Per una part Eugeni Forcano, Premi Nacional de Fotografia 2012 del que no cal
fer més presentacions, que sota el nom
“La vida atrapada al vol” ens donava testimoni de la vida al carrer dels anys 60 a
través d’un ventall de personatges que
configuraven la societat d’aleshores.
En una trentena de còpies de l’època
totes en un blanc i negre exquisit, configurant un retaule realista, punyent i
algun cop irònic,Forcano ens parla de la
gent en el seu dia a dia al carrer, amb la
sensibilitat que caracteritza aquest consagrat autor.
A l’altre espai la exposició “Recull
d’Imatges” de Sergio Tello, Mestre Internacional per la FIAP, en una explosió de
color i llum ens mostra sota una òptica
realista part de la seva obra vinculada
principalment als seus viatges i experiències.
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Sergio Tello, format en la fotografia analògica, fa gala d’una execució digital
perfecta de les seves obres que omple
d’expressivitat i vida plena d’art.
Ambdues exposicions vàren ser molt
concorregudes per el públic visitant que
es mostrava admirat i curiós davant l’obra d’aquest dos fotògrafs. Curiositat que
vàrem poder copsar per la quantitat de
preguntes fetes als nostres col·laboradors
sobre els autors i les obres exposades.
Val a dir que com a novetat, l’AFC en
aquesta edició es van exposar en dues
vitrines una interessant selecció de càmeres i material provinent del nostre
Museu, que va ser àmpliament comentada per els visitants dels nostres estands.
Un cop acabades les jornades en el saló
i a l’hora de fer recompte, subratllaríem
l’oportunitat de veure vells coneguts, aficionats i gent molt jove visitant els nostres espais, el bon gust de boca que ha
deixat la participació de l’Agrupació en
els organitzadors del certament Sonimagfoto i en la quantitat d’aficionats que
s’han interessat pel funcionament i avantatges de formar part de la nostra entitat.
Sols cal felicitar-nos de com ha anat tot
i esperar que això es tradueixi en un aument de socis.

Hortensia González

Autor: FotoUsitu

Toni Civantos/Silvia Castro/Sergio Tello/Enric Galve/Pere Romero

Eugeni Forcano/Sergio Tello

Aleix Planas/Enric Galve/Eugeni Forcano
Rosario Martinez/Toni Civantos
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AGRAÏMENTS
El Consell Directiu de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, amb motiu del recentment celebrat Sonimagfoto 2013, en el qual la nostra Entitat va estar representada
per dues exposicions commemorant el 90 è Aniversari de l’Entitat, vol agrair:
Al senyor Enric Galve, President de Sonimagfoto perquè, amb el seu suport incondicional vers la nostra entitat, s’ha aconseguit una fita molt important en la celebració del 90è Aniversari.
Al Sr. Aleix Plana, Director de Sonimagfoto, perquè amb el seu interès i predisposició, va fer possible què, una vegada mès, l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya estès
representada en el certament d’una manera molt destacada.
A la senyoreta Marta Juvell, que des de la coordinació de premsa, ha fet que moltes
noticies referents a l’Agrupació hagin estat publicades en diaris i pàgines Web, donant així a conèixer la realitat de la nostra Entitat.
A la firma EGM, que amb la seva col·laboració desinteressada, va fer possible el
muntatge de l’exposició del Senyor Eugeni Forcano.
Als autors de les exposicions senyors Eugeni Forcano i G. Sergio Tello, que amb la
participació de les seves obres han donat un plus de categoria molt important a la
presència de l’Agrupació en el 90è. Aniversari.
A la senyoreta Rosario Martínez Rochina, que amb els seus coneixements ens va
fer més fàcil la preparació de l’exposició del senyor Eugeni Forcano.
A tots els socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya que han col·laborat en el
muntatge, desmuntatge, atenció al visitant etc., i que sense la seva participació no
hagués estat possible la nostra presència a Sonimagfoto.
L’Agrupació no es solament el Consell Directiu. L’Agrupació som tots, i per això ja
hem fet els primers 90 anys.
A tots, moltes gràcies.
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“RETRATOS EN NECROPÒLIS”
Exposició fotogràfica d’en Fran Berbel

Inauguració: 17 de maig a les 19,00 h.
Del 17 al 30 de maig 2013

Agrupació Fotogràfica
de Catalunya
Del Duc, 14 Pral. 08002 Barcelona
Tel. 933 016 581- web www.afc.cat - afc@afc.cat
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LLUM ARTIFICIAL

MAIG

Maig, 9 i 17 de 18 h. a 20,30 h
de la tarda.
Model: Vanessa Bentanachs
Nu artistic
Maig, 23 i 31 de 18 h. a 20,30 h.
de la tarda.
Model: Vanessa S
Nu artistic

INSCRIPCIONS A:
estudi@afc.cat
DONACIONS BIBLIOTECA

El nostre consoci Eugeni Forcano a
fet donació per la nostre biblioteca,
d’un exemplar del seu llibre “Eugeni
Forcano fotografies 1960/1966”
Gracies company

106

EXPOSICIÓ

SALA BRUNO ARGEMÍ

Francesca Portolés i Usitu

El passat dia 19 de març, la Francesca Portolés i l’Usitu ens van presentar una exposició sense cap títol, solament deia:
Et vàrem convocar per a CAPTURAR-TE
Ara et convidem perquè tu puguis CONTEMPLAR-TE…
A les 19:30 h. i amb una nombrosa assistència de socis es va inaugurar aquesta
exposició, que consistia en un recull de retrats de 123 socis de l’Agrupació, els
quals en un moment donat vàrem ser capturats per l’objectiu d’una càmera, per
després gaudir i poder contemplar-nos.
L’idea se’ls va ocórrer fa més d’un any i, coneixedors de la tasca on es posaven, es
va decidir que aquesta seria la primera exposició que es faria a l’Entitat amb
motiu del nostre 90è. Aniversari.
Aquest treball realitzat pels nostres amics, ha portat molta feina de fer, ja que coordinar l’assistència de les persones, fer les fotografies des de el mateix lloc i a la
mateixa alçada, després fer el muntatge, que totes quedessin anivellades i fer les
còpies de paper, repeteixo ha estat un gran treball.
En finalitzar les presentacions i explicacions per part dels autors, ens van endinsar
amb un audiovisual amb els máteixos protagonistes, però molt diferent dels que
hem pogut veure fins ara en la Entitat. L’Usitu, gran coneixedor de la tecnologia,
ens va recrear amb un fos, d’imatges que una es superposava a l’altre quedant
sempre una cara en pantalla, sent, per a mi, un dels audiovisuals més interessants
vistos en la nostra Sala.
Ells a les imatges acabaven dient:
Nosaltres som l’Agrupació...
També els que no hi són....
Fins el Centenari...
Boniques paraules per a una festa per a les persones.
Francesca, Usitu, vull felicitar-vos per la tasca desenvolupada, per tot el treball
que haveu fet i per les moltes hores que haveu dedicat. Heu deixat molt clar que
la nostra Entitat, amb persones com vosaltres, continua estant molt viva, i als “models” moltes gràcies, per participar amb la vostra assistència.
Antoni Civantos
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TEMES OBLIGATS

NPOPDSPNB

Pep Blanes
9,33 punts
premi
del mes

Alejandro Perez
9,33 punts
J. Francisco Avila
8,33 punts

Andreu Clapés
8 punts

Antoni Torres 9 punts

CLASIFICACIO
GENERAL MONOCROMA
EDUARD CUCALÓN
49,00
VICTOR CLOSA
44,00
MANEL MATARÓ
43,67
ELVIRA CASTELLVÍ
43,33
JOSEP GABALDÀ
42,67
FRANCESCA PORTOLÉS
42,33
J.M. TRUJILLO
40,33
Elvira Castellví 8 punts
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EL BES DE L’AMOR

DPMPS

Francesca Portolés
9,33 punts premi del mes

Josep Gabaldà 8,67 punts

M. Pilar Moreno 8,33 punts

Dolores Bañon 8 punts

Manel Mataró
8 punts

CLASIFICACIO
GENERAL COLOR
JOSEP GABALDÀ
ELVIRA CASTELLVÍ
MANEL MATARÓ
ANDREU CLAPÉS
FRCA. PORTOLÉS
PEP BLANES

50,33
47,67
47,00
47,00
45,67
45,33
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AUDIOVISUAL
Per comentar aquest interessant audiovisual, vull fer-ho d’un altra manera, primer perquè crec que les imatges estan
per endavant de les paraules.
Veient l’audiovisual s’entra en un fascinant món d’espiritualitat i grans obres
d’arquitectura, sense oblidar en algunes
d’elles el factor humà, des de les esglésies romàniques del nostre Pirineu, a la
Sagrada Família i Catedral de Barcelona,
monestirs i claustres, passant per Pisa,
Venècia, Roma, París, Catedrals gòtiques
angleses, catedrals del Centre d’Europa,
Istanbul i arribant a Aràbia per contemplar la grandiositat i pau de les mesquites. També podem veure pagodes d’Àsia
i altres petites esglésies de tot arreu del
món, unes de sostre de palla i altres fetes
de troncs. En fi, tot un recull d’imatges
molt belles, ressaltant sobre tot els interiors de les vetustes catedrals catòliques
o protestants, amb la diferència de la bellesa dels interiors de les mesquites amb
tots els treballs de filigrana.
De tot el conjunt de fotografies, vull fer
referència a una col·lecció que m’ha cridat l’atenció per el seu tractament. Es
tracta de l’Andreu Clapés, que ens ha
presentat la seva col·lecció en Blanc i
Negre, amb una molt bona resolució.

Antoni Torres
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“EDIFICIS RELIGIOSOS”
Antoni Torres, Maite Pujol, Andreu Roselló, Carmen Legarreta, Josep Ll. Diez,
Pere Romero, Ei. Point, José Fco. Avila,
Jaume Jorba, Agustí Codinach, Eduard
Couchèz, Pep Blanes, Carles Puig, Anna
Barnés, Rafael Vergés, Elisenda Domingo, Francesca Portolés, Josep Mª.
Bonjoch, Andreu Clapés, Manel Mataró,
Maria Duràn, Teresa Gironès i Josep
Soler, formen el grup que coordinat per
en Pere Romero ens han transportat per
un món, pel que ha estat un goig poder
passejar-se. El muntatge, sobri com sempre, una bona feina d’en Pere Romero.
Teresa Tarabal

Maite Pujol

Andreu Roselló

Ei. Point

Carme Legarreta

Josep
Ll. Diez
Jaume
Jorba

José Frco.
Avila

Pere Romero

Agustí
Codinach

Eduard Couchez

Pep
Blanes

Carles
Puig
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Josep Mª
Bonjoch

Anna
Barnés

Rafael
Vergés
Manel
Mataró

Maria
Duràn

Teresa
Gironés

Andreu
Clapés

Elisenda Domingo
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Francesca Portolés

Josep Soler

NOU ESPAI
El passat dia 25 de març va tenir lloc al
Nou Espai de la nostra Agrupació una interessantíssima inauguració de fotografies del nostre consoci i amic Xavier
Salvans titulada “Zoo BCN”. Un nombrós públic va considerar que era, sense
cap mena de dubte, una de les exposicions més ben resoltes entre les moltes
que havíem vist dels animals del Zoo de
Barcelona. L’autor va dir-nos que eren
fotografies digitals però que no estaven
retocades, únicament ,en alguna, havia
eliminat les barreres que impedien veure
nítidament l’animal captat. Preguntat per
si va tardar molt en fer aquest reportatge
tan acurat , l’amic Xavier va respondre
que hi va dedicar varies sessions i que
cada vegada que anava al Zoo capturava
tres o quatre animals i així va anar fent
fins que va acabar de retratar-los a tots.
El resultat ha estat immillorable, els colors molt naturals, els enquadraments
ben fets i la nitidesa perfecte. Un molt
bon treball fet a consciencia.
Comentaré algunes de les fotografies que
he triat junt amb l’autor i repetir que,
com sempre es una pena no tenir espai
per comentar la col·lecció sencera.
Començaré per l’estrella actual del Zoo
de Barcelona.

ZOO BCN

de l’autor Xavier Salvans
El dragó de Cómodo. Aquest animal que
sembla prehistòric ha estat noticia perquè és molt difícil que crií en captivitat i
el nostre Zoo ha aconseguit que aixó fos
una realitat. Veiem aquest gran llangardaix que ens mira tot satisfet pensant en
la seva nombrosa família.

Una femella de mandril ens mira sorpresa
mentre la seva cria s’alimenta mamant i
es ben aliena a l’objectiu fotogràfic.

Es primavera i per aquesta estació el Zoo
augmenta de manera considerable el seu
nombre d’habitants. Les gaseles africanes, també en perill d’extinció, reposen
sobre la sorra i ens miren encuriosides.
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La mare goril·la abraça amorosament el
seu petit, encara que també pot ser una
petita. Es tracta d’una fotografia molt tendre i sensible. La cria ens mira i s’arrapa
a la mare perquè així pensa que esta ben
protegida.

La foto que més m’agrada es la d’una femella de flamingo rosa que protegeix
amb les seves ales al seu petit poll. Penso
que el petit li demana menjar amb molta
insistència.

Les fotografies preferides d’en Xavier són
les dels simis. N’ha triat unes quantes que
comentaré breument.
Ben divertida es la d’un ximpanzé que rosega una branca, sembla que estigui tocant el flabiol. Molta gràcia en captar-la.

I acabo comentant un primaríssim pla
del rostre d’un goril·la , penso que es la
mare de la cria de l’anterior fotografia.
Es nota una certa tristor en els seus ulls.
Tal vegada alguns animals mai s’acaben
d’acostumar a viure en zoològics però
també són perseguits en els seus habitats
naturals.
Felicito a l’amic Xavier per haver-nos fet
gaudir d’aquest reportatge tan precís,
sense cap saturació ni estridència . De
vegades s’agraeix poc photoshop per
apreciar la perícia del fotògraf en captar
les imatges i en Xavier ha demostrat
tenir-ne molta a l’hora de prémer el disparador.
Esperem nous treballs ben aviat, segurs
de que qualsevol tema que ens presenti
en Xavier serà plasmat d’una manera
ben artística i realista.

Elisenda Domingo
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BASES CONCURS SOCIAL

D’arxius digitals 2013

Participants: Podran participar-hi tots els socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya 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 arxius..
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 2013.
Veredicte: Serà públic el dimarts 25 de juny del 2013, a les 20.00 hores.
Projecció: El 9 de juliol del 2013, a les 19.30 hores.
Lliurament de premis: El dia 9 de juliol del 2013 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 2013.
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 deteriorament 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 efectes.
Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel Vocal de Concursos i Exposicions amb
l’assessorament del Consell Tècnic.
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BASES CONCURS SOCIAL

Fotografia d’estudi 2013

Participants: Tots els socis de l’Agrupació 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 2013.
Veredicte: El dia 25 de juny de 2013 a les 19.00 hores.
Premis: Un primer, un segon i un tercer premis, que seran lliurats en el Dinar de
Germanor.
Exposició: Del 27 de juny al 16 de juliol del 2013 al Racó del Soci.

BASES TERCER CONCURS FOTOGRÀFIC POPULAR
FIRA DE SANT PONÇ CARRER DE I’HOSPITAL.BARCELONA
Tema únic: Diada de Sant Ponç de l’11 de Maig de 2013.
Participants: Tothom qui vulgui.
Obres: Un màxim de tres per concursant. S’hauran de presentar muntades sobre
reforç de cartolina negre de 30x40 cm. La mida de les fotografies és lliure sempre
que estiguin dins dels límits de la cartolina.
Admissió: Fins el dia 20 de Maig a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, Carrer
del Duc, 14 pral. Indicant al darrere: títol de l’obra, nom i cognoms de l’autor, telèfon de contacte, i amb la referencia “Concurs de la Unió de Sant Ponç”.
Veredicte: Es farà a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya a porta oberta el 27 de
Maig a les 19 hores.
Jurat: Serà format per dues persones del Cos de Jurats de l’Agrupació Fotogràfica
de Catalunya i una de la Unió de Sant Ponç. Les seves decisions seran inapel·lables.
Premis: S’adjudicaran tres premis, primer, segon i tercer, que consistiran en un trofeu i una panera amb productes de la fira. Seran entregats el mateix dia 27, o be
posteriorment, a concretar.
Les obres premiades quedaran en propietat de la Unió de Sant Ponç amb la cessió
dels drets d’exposició i reproducció per qualsevol medi que es vulgui fer servir.
Les vint fotografies finalistes quedaran en depòsit a la Unió de Sant Ponç per a ser
exposades. La resta podran ser recollides per els seus autors en els locals de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya fins el 30 de Juny.
Exposició: Les obres premiades i les vint finalistes seran exposades durant la Fira
de Sant Ponç del 2014 en un lloc a determinar.
La firma Nivell 10 col·labora amb tres premis:
1er. Una bossa Lovepro Dypack
2on. Una bossa Lovepro Adventure
3er. Un kit de neteja Pro Vanguard i un llibre foto Nikon.
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ACTES MAIG

Dia 9, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a
Secretaria.
Dia 11, dissabte, a les 8 del matí. Excursió a Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i
Santuari del Far. Inscripcions a Secretaria.
Dia 14, dimarts, a les 19.30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’autora Pilar Masbernat titulada “Corbera d’Ebre 1938 - 75è. Aniversari de la destrucció del Poble”
Dia 17, divendres, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a
Secretaria.
Dia 17, divendres, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició titulada “Retratos en Necrópolis” de l’autor Fran Berbel.
Dia 21, dimarts, a les 19.00 hores. Projecció de l’audiovisual de Jordi Trallero
Dia 28, dimarts, a les 19.30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 29, dimecres, a les 19.30 hores. Ultima reunió pels autors de l’audiovisual
“Escales” coordina Elisenda Domingo Muntador Jordi Camprubí. Porteu tots
1 euro pel Pica-Pica.
Dia 30, dijous, a les 19.00 hores. Veredicte públic del concurs de temes obligats .
Tema: “El silenci del Claustre”.
Dia 31, divendres, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició
fotogràfica titulada “Un Cafè de Guinea Equatorial” de l’autor Jaume Vilato.

AVANÇAMENT JUNY
Dia 5, dimecres, a les 19.00 hores. Projecció de l’audiovisual “Escales” a càrrec
d’un nombrós grup de socis. Coordina Elisenda Domingo, muntador Jordi
Camprubí. Tots els autors contacteu amb l’Elisenda per pagar l’euro del Pica-pica
Dia 6, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model. Nú Femení
Dia 11, dimarts, a les 19.30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica de
l’autor Ricard Terré.
Dia 13, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model Nú Femení.
Dia 18, dimarts, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició titulada “Azul” de l’autora Dolores Bañón.
Dia 20, dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model Nú Femení.
Dia 25, dimarts, a les 19.00 hores. Veredicte públic del concurs de Sessions
d’estudi
Dia 25, dimarts, a les 19.30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.
Dia 25, dimarts, a les 20.00 hores
Veredicte públic del concurs d’arxius digitals 2013.
Dia 27 dijous, a les 18.00 hores. Sessió d’estudi amb model. Nú Femení.
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