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El pas del temps
Tant pels objectes, com pels animals, per les persones, a l’arquitectura, a les 

ciutats als pobles.

Es valorarà el grau de TRANSFORMACIÓ i el procés de DETERIORAMENT I 
CANVIS, produïts per l’erosió, els canvis climatològics, l’envelliment.

JA TENIM LA LOTERIA DE NADAL

I AQUEST ANY SÍ QUE TOCA!

La podeu comprar a Secretaria. Si algú pot vendre’n fora de l’Agrupació, la nostra 
entitat us quedarà molt agraïda. 
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Quan llegiu aquest editorial, ja s’haurà fet el veredicte del 57è. 
Concurs Lliure de Fotografia. Hem tingut una excel·lent participació i, 
gracies a la tasca desenvolupada per la nostra xarxa de Comunicació a 
les xarxes socials, hi han participat bastants fotògrafs de fora de 
Catalunya. Aquesta era una de les tasques que en el seu moment 
vàrem decidir fer per promocionar el nostre concurs amb motiu del 
nostre 90è. Aniversari i pensem que amb el resultat obtingut podem 
donar-nos per satisfets.

Un altre acte a tenir present per aquest mes de novembre és el 
Dinar de Germanor, dia que aprofitem per trobar-nos en un ambient 
distès, tant els més veterans com els més novells, a més de fer entrega 
dels guardons als guanyadors dels nostres Concursos Socials i també 
als col·laboradors, que amb el seu ajut fan possible que les tasques de 
funcionament de l’Agrupació siguin, gràcies a ells, més fàcils de fer, 
així que animeu-vos, us esperem.

Consell Directiu
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VISITA GUIADA – COL·LOQUI SOBRE LA TÈCNICA DEL COL·LODIÓ HUMIT

Des del passat 3 d’octubre a la sala gran de l’Agrupació hem pogut gaudir d’una inhabitual exposició 
fotogràfica: La col·lecció “Fràgils” de l’autora Lola Montserrat, formada per còpies en paper obtingudes 
mitjançant ampliacions digitals a partir d’originals realitzats amb la 
tècnica del Col·lodió humit. En la presentació de la seva obra, 
l’autora, fotògrafa reconeguda i experta en el tractament digital  de la 
imatge i en tècniques del Segle XIX, ens parlava així de la mostra i 
del seu significat:

En les imatges, les flors escollides a priori com a models estàtics 
ens mostren el pas del temps i l’evolució de la seva aparença, fent-
nos evident la seva fragilitat. Són testimoni de la bellesa d’un dia 
que potser demà ja no ho és tant o potser ho és més. Des d’un punt 
de vista purament subjectiu, podrien qualificar-se com a flors 
d’amor, de desamor o fins i tot de mort. 

Arribat a aquest extrem l’autora va deixar oberta aquesta qüestió 
al criteri de l’observador. Objectivament parlant, les imatges en 
blanc i negre plasmen la bellesa de les flors en un instant que ja és, 
en sí mateix, el preludi de la seva decadència, alhora que la 
naturalesa de la tècnica utilitzada aporta una alta càrrega de 
delicadesa i fragilitat al conjunt. Tot això fa de cada imatge una 
conjunció única de formes, ombres i llums etèries, on se’ns subratlla 
la fragilitat del que apreciem com a perfecte en el nostre entorn i la 
bellesa de la imperfecció. 

Tornant a la presentació, l’autora, durant la breu descripció de la tècnica emprada en l’obtenció dels 
originals exposats, va emfatitzar l’encant que envolta aquests processos antics i especialment el  Col·lodió 
humit. 

 Afortunadament va ser possible programar una “Visita guiada a l’exposició” juntament amb l’autora, 
per tal aprofundir en el tema. De manera que el dia 17 d’octubre vàrem tenir la oportunitat d’admirar les 
plaques originals que ens va portar la Sra. Lola Montserrat i atendre les seves extenses explicacions sobre 
aquesta tècnica i el seu món. 

Com alguns ja sabreu, el mètode consisteix bàsicament en recobrir uniformement un suport (vidre o 
en el seu cas alumini negre) amb una solució de Col·lodió en èter, alcohol i altres substàncies, que serà la 
base per al recobriment posterior amb  una sal de plata. A partir d’aquest moment s’ha d’introduir 
ràpidament el suport sensibilitzat dins la càmera i procedir a la seva exposició per fer la fotografia (uns 
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segons a la llum del dia)  i al seu immediat revelat abans 
que s’assequi. El  procés en total no pot durar mes d’uns 
10 minuts. 

El resultat  final és un vidre amb una imatge en negatiu 
que permet fer còpies, però que si es cobreix per darrere 
amb vernís o tela negra es converteix en una imatge en 
positiu. Altrament, si s’ha utilitzat com a base un alumini 
negre directament el veurem en positiu. Com diu l’autora 
“pura màgia”. 

També va fer un repàs dels tipus de càmeres emprades. 
La majoria són càmeres tècniques fetes de fusta (al museu 
de l’agrupació hi ha alguns exemplars) o polaroid 
“tunejades”.  El format dels originals ve directament lligat a 
les mides de la càmera. 

A títol  personal va fer un resum de les circumstàncies 
que la van apropar a la pràctica del Col·lodió humit, dels 
seus equips i d’algun dels seus recursos. Va remarcar el fet 
que des del disseny, l’adaptació o fabricació de les 
càmeres, la compra dels materials que s’utilitzen com a 
plaques suport, la compra i preparació dels químics, la 
perillositat que aquests impliquen, la necessitat de 
disposar d’un laboratori en el mateix lloc on es pren la 
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fotografia donada la ineludible rapidesa en què s’ha de completar tot el procés, juntament amb els ajustos 
que s’han d’introduir de forma personalitzada en cada una de les variables que hi intervenen, fan que el 
fotògraf es senti  directament creador, executor i únic responsable del procés i dels resultats obtinguts. No 
cal dir que la complexitat d’execució es multiplica si s’ha de sortir a l’exterior a fer les tomes, donat el 
volum de l’equip  a transportar: càmera, trípode i  laboratori 
inclòs. Aquests reptes i la satisfacció personal obtinguda en la 
seva superació explicaria l’entusiasme que mostren els seus 
practicants i el ressorgiment de les tècniques antigues i 
estranyes en el moment actual en què la saturació d’imatges 
digitals i  l’auge d’Instagram fan qüestionar el futur de la 
fotografia com a tal (Post-fotografia).

Posteriorment es va procedir a passar i comentar 
abastament unes diapositives dels treballs en Col·lodió humit 
dels mes significats fotògrafs històrics: 

• Frederick Scott Archer, el seu descobridor.

• Julia Margaret Cameron, delicioses al·legories romàntiques i 
retrats d’amics (entre ells John Herschel i Alfred Einstein) i 
familiars.

• Roger Fenton, primer fotoperiodista a la guerra de Crimea. 
Malgrat el  mèrit de carregar sota condicions extremes el 
seu laboratori portàtil, sols va deixar testimoni dels 
participants en el seu dia a dia i escenaris de la guerra 
sense cap imatge d’escenes de combat ni dels seus efectes 
devastadors. 

• Timothy O’Sullivan, únic fotògraf del que es conserva una 
fotografia de la Batalla de Getysburgen anomenada “Collita 
de morts” on es mostren per primer cop cossos morts en 
una contesa bèl·lica. Juntament amb Clarence King  va 
organitzar una expedició a l’Oest americà que va esdevenir 
un exponent en la fotografia antropològica. 

També vàrem visionar imatges dels fotògrafs més 
representatius de la nova època de re-utilització del Col·lodió 
humit, com:

• Joel Peter Witkin, el més controvertit per buscar i mostrar la 
condició humana en les formes més grotesques i deformes.

• Quinn Jacobson, especialitzat des de l’any 2000 en 
processos històrics, principalment Col·lodió humit i  dedicat 
a la seva difusió. 

• Xavier Mulet,  vinculat al desaparegut Atelier Rereguarda 
Heliografia Contemporània. Actualment exposa al museu 
Blau del Fòrum de BCN una mostra col·lecció força 
interessant. 

Com a cloenda vàrem poder visionar algunes de les obres 
de l’autora Lola Montserrat,  entre elles un autoretrat, retrats 
d’amics i familiars i les que formen part dels seus futurs nous 
projectes com Ànima (sobre el mal ús dels animals) i El Gran 
Petrof (amb la col·laboració del seu company). 

Al finalitzar, tots els assistents vàrem estar d’acord al qualificar aquest col·loqui amb l’autora com a 
molt  enriquidor i en agrair-li  la seva amable col·laboració, els seus dots comunicatius i el seu fi sentit de 
l’humor.

Hortènsia González

Reportatge: Agustí Codinach i Francesc Estragué
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Model

Samantha
Novembre, 7 i 15

de 18:00 a 20:15 h.

Nu artístic

Model

Laura
Novembre, 22 i 28

de 18:00 a 20:15 h.

Nu artístic

INSCRIPCIONS: estudi@afc.cat
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El passat 14 d’octubre ens deixà el fotògraf Toni Catany als setanta-un anys d’e-
dat, com a conseqüència d’un atac de cor. Nascut a Llucmajor (Mallorca) el 1942, 
inicià la seva trajectòria artística als dotze anys pintant retrats, paisatges i flors; a 
partir de 1957, però, començà també a estudiar fotografia per correspondència 
per tal de treure el màxim partit de la seva primera càmera, una Kodak Brownie. 
El 1960 s’establí a Barcelona, deixant els seus incipients estudis de química per 
dedicar-se plenament a la fotografia. Els primers treballs arribaren de la revista 
musical Mundo Joven i de Destino, que el 1968 l’envià amb Baltasar Porcel a 
Egipte i Israel. S’inicià d’aquesta manera la seva passió pel viatge, centrat en mol-
tes ocasions en el seu Mediterrani evocador de vivències i emocions. S’endinsà 
així en una fotografia intimista que el portà a explorar el llenguatge artístic de 
procediments antics i artesanals, com el calotip, que utilitzà en bodegons, paisat-
ges, retrats i nus masculins amb sensibilitat poètica. La seva obra protagonitzà 
més de dues-centes exposicions i gran quantitat de publicacions entre les que 
destaquen La meva Mediterrània (1990), Somniar déus (1993) i Obscura memòria 
(1994). L’any 2000 el MNAC presentà una exposició antològica de la seva obra 
anomenada L’artista en el seu paradís, just després de la publicació del llibre del 
mateix nom a l’editorial Lunwerg. El 2001 va veure reconeguda la seva trajectòria 
amb el Premi Nacional de Cultura en la modalitat d’arts plàstiques de la Generali-
tat de Catalunya i el Premi Nacional de Fotografia del Ministeri de Cultura. La se-
va il·lusió dels darrers anys, obrir un centre de fotografia a Llucmajor, trobà entre-
bancs i dificultats, però es manté viva en el seu entorn, ja que seria el destí idoni 
del seu llegat i el millor homenatge a aquest artista excepcional.

Victòria Bonet
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Exposició  “POTSER N’APRENDRÉ”

Autor:  MANEL MATARÓ

Del 5 al 17 de Novembre de 2013

Inauguració:  5 de Novembre de 2013 a 
les 19:30 h.

Sala “Nou Espai”

Audiovisual   “CARCASSONE I LE PERIGORD NOIR”

Autor:  PERE ROMERO

Projecció:  21 de Novembre de 2013 a les 19:30 h.
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RACONS I BATECS DE LA CIUTAT DE BARCELONA
El passat dia 17 de setembre vàrem gaudir d’una exposició fotogràfica molt espectacular per la 

seva posta en escena. A part de les fotografies, dos pòsters gegants amb explicacions i dues grans 
fotografies panoràmiques de la nostra ciutat van rebre 
grans elogis per part del nombrós públic que omplia la 
nostra Agrupació. Parlem de l’exposició “Racons i batecs 
de la ciutat de Barcelona” que van presentar-nos els nos-
tres consocis i amics Sílvia Ametller, Agustí Codinach i Al-
fons Ollé àlies Ei Point al nostre Nou Espai. Comentaré 
algunes de les fotografies que han triat els autors.

Les de l’amiga Sílvia, totes de caire intimista i amb pre-
domini del blanc i negre, ens mostren racons de ciutat vel-
la amb molts detalls que de vegades passem per alt i que 

ella plasma amb molt d’encert. 
La meva preferida ens mostra la 
façana de l’escola “Àngel Baixe-
res” a la Via Laietana, amb dues 
finestres ovalades i un històric 
fanal que es reflexa a la paret. 
També molt ben treballada la 
d’un estret carreró amb molt de 
verd als balcons i finestres. Feta 
al Poble Sec, veiem dues perso-
nes grans caminant, la seva ombra allargada es reflexa al terra.

Les fotografies de l’Agustí Codinach són totes a color i volen ser un 
reportatge dels actes que tenen lloc durant l’onze de setembre, Diada 

Nacional de Catalunya. Hi trobem les de la Via Catalana 
d’aquest 2013 i les de la gran manifestació independen-
tista del 2012. Molt emotiva i ben aconseguida per ser de 
nit, l’encesa d’una gran estelada feta amb espelmes al 
barri de Gràcia. Potent i perfectament enquadrada la 
fotografia amb una gran pancarta que diu “Adéu Es-

230

EXPOSICIÓ COL·LECTIVANOU ESPAI



panya” i molta gent amb estelades. Excel·lent panoràmi-
ca de la Via Catalana en el tram de la Plaça Sant Jaume. 
Veiem l’Alcalde Trias amb més autoritats i molts joves 
entusiàstics d’enllaçar les seves mans per la propera in-
dependència de Catalunya.

I el colofó final a tan bones obres la fa possible l’amic 
Ei Point, convidat de luxe que molts voldríem per a les 
nostres exposicions. En una enorme panoràmica captada 
des del terrat de l’església de Sant Just hi veiem l’amic 
Agustí amb casc de seguretat saludant des de les altures. 
També veiem els tres campanars de la Catedral, al fons encara el 
campanar del Pi i per rematar la jugada, uns núvols prop del mar 
que arrodoneixen aquesta fantàstica vista de Ciutat Vella.

És un goig tenir fotògrafs que omplen de vida la nostra Agrupa-
ció. Aquesta exposició va ser visitadíssima tant el dia de la seva 
inauguració com durant tots els dies que va ser exposada. Felicitem 
els autors per aquesta bona mostra esperant nous treballs, junts o per 
separat, que sempre tindran un lloc al Nou Espai per seguir de prop 
les seves evolucions en el món de la fotografia.

Elisenda Domingo
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QUATRE EN UN

El passat dia 16 d’octubre vàrem tenir el goig d’inaugurar a la sala Nou Espai 
una nova exposició fotogràfica del nostre reconegut fotògraf, el consoci i amic 
Jordi Camprubí. Amb el títol de “Quatre en un” ens va presentar una bona 
col·lecció d’obres amb quatre temàtiques diferents: Paisatge, Geometries, Setmana 
Santa i Cementiris.

Tots coneixem la trajectòria d’en Jordi i les seves preferències fotogràfiques on 
predomina el seu gust per captar imatges surrealistes. Aquest cop, però, hem po-
gut visionar també paisatges més con-
vencionals. Les de núvols són les que 
més reflexen l’esperit de l’autor, les de 
Setmana Santa, cementiris i geome-
tries ja queden totalment identificades. 
En comentaré dues de cada tema, que 
són les que més m’han agradat.

De les de Cementiris, la més im-
pactant i terrorífica de la col·lecció és 
una imatge en blanc i negre on La 
Mort abraça per l’esquena un perso-
natge que té certa retirada al dictador 
Franco. No sabem qui pot acabar amb qui; 
serà la parca o el personatge? Captada en 
diagonal encara té més força i no pots 
deixar de mirar-la. L’altra imatge és la que 
ha triat en Jordi per anunciar l’exposició a la 
web. A l’esquerra veiem la majestuosa figu-
ra d’un àngel de pedra captada per darrera, 
per ressaltar millor les ales; la resta de la 
imatge és plena d’arbres sense fulles, el cel 
gris i amenaçador dona com a resultat una visió molt 
gòtica i victoriana d’un cementiri.

Tema Setmana Santa: La meva imatge preferida és la 
d’un primer pla de les mans enguantades d’un confrare. 
Els guants son morats com la seva cucurulla. Està perfec-
tament detallada i el desenfoc del fons ajuda encara més 
a centrar la mirada en aquestes mans. Una imatge verti-
cal, on veiem un infant a punt de participar en la pro-
cessó i que ho mira tot molt seriosament pel moment 
transcendental que l’espera, també ha desenfocat el fons 
per donar més força a la cara del nen.
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Tema Paisatge: He triat una imatge de núvols que he trobat molt adient per de-
finir l’horitzó. A primer pla un munt de flocs que semblen de cotó fluix, darrera, 
difuminant-se en l’horitzó, bandes blanques de núvols i d’altres de cel blau. Molt 
artística tota la composició. Una imatge de les salines de Cardona, veiem la sal 
fent remolins, en un camí que mai acaba. Blancs i ocres formant ziga-zaga en una 
mena d’espiral cap al no res.

El tema que més agrada a l’amic Jordi és el de les surrealistes imatges 
geomètriques de materials de rebuig que creen simetries i que podem interpretar 
al nostre gust. Veiem en aquesta obra ratlles blaves i verdoses que ens suggereixen 
aigües estancades i, com surant en elles, unes figures vermelles que semblen es-
permatozoides cercant camins incerts… Unes gastades fustes amb estries i moltes 
capes de pintura, destacant verds i negres. Al bell mig una gran taca blanca amb 
un cercle vermell que pots imaginar com una diana. El més curiós i atractiu de la 
imatge són unes ombres que apareixen al fons de la fotografia i que interpreto 
com la d’uns gatets que passen en el moment en que el Jordi prem el disparador 
per ajudar-lo encara més en aquesta surrealista imatge.

Felicitats una vegada més, estàs fet un poeta de la fotografia, comença a prepa-
rar nous treballs perquè els demés tinguem el plaer d’interpretar les teves crea-
cions.

Elisenda Domingo
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FOTOGRAFIA ARTÍSTICA 
També dita FOTOGRAFIA D’AUTOR

QUÈ ÉS LA FOTOGRAFIA?

És un recurs tecnològic a través del qual es capta la llum d’una determinada 
manera o en un determinat moment sobre un objecte o persona i que queda gra-
vada en un suport que després pot ser reproduïda per ser visualitzada com una 
imatge fixa, que s’ha captat amb aquest recurs tècnic.

QUÈ ÉS LA IMATGE ARTÍSTICA?

Pretendre definir què és ART i què no ho és, és una batalla perduda... tants 
caps tants barrets! De fet és a partir de la pintura que la fotografia intenta definir 
conceptes i la mateixa evolució de la història de la pintura ens dóna tantes defini-
cions d’obra artística com moviments hi ha hagut i hi ha.

QUINES SÓN LES TIPOLOGIES 
D’IMATGE FOTOGRÀFICA?

Moltes són les diverses tipologies 
que podem definir dins del camp de 
la fotografia. Així podem parlar de 
foto-periodisme, fotografia científi-
ca, fotografia de natura, foto-repor-
tatge, etc., etc., cadascuna de les 
quals pot tenir encara diverses espe-
cificacions i concrecions que la de-
fineixen i li marquen uns límits tèc-
nics i ètics ben concrets i diversos 
segons la tipologia i segons la finali-
tat que té la captura i publicitació 
que se’n fa. 

Una altra de les tipologies pot ser 
també la fotografia artística, que ara 
es sol dir també fotografia d’autor. 
En aquest cas, marcar els límits de 
l’expressió-comunicació és molt di-
fícil, ja que definir què és i què no 
és ART i la finalitat que ha de tenir 
l’obra artística és una discussió que 
no té fi.
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QUÈ ÉS LA FOTOGRAFIA ARTÍSTICA ?

És aquella imatge (= icona fotogràfica) captada, enregistrada i reproduïda d’una 
realitat objectiva (cosa, persona o idea) o 
imaginària, amb la finalitat d’expressar i 
comunicar plàsticament i visualment una 
emoció, un concepte o un plaer en l’espec-
tador, d’una manera creativa i novedosa, tant 
pel que fa a la forma com al contingut ma-
teix de la imatge fotogràfica, a nivell visual, 
cognitiu o emocional

QUÈ VOL DIR EL FOTÒGRAF ARTÍSTIC ?

La intenció i finalitat del fotògraf és ex-
pressar i és comunicar amb una “icona” o 
imatge fotogràfica la manera particular de 
veure la realitat (objectiva o imaginària), en 
funció de la qual li pot interessar una deter-
minada de-formació, per poder arribar a ex-
pressar-comunicar allò que pretén. És a dir, 
que les de-formacions icòniques esdevenen 
de-formacions expressives, el signe de les 
quals és la pròpia imatge fotogràfica final.
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Sra. LAURA CAMPS

La Sra. Laura Camps ens ha fet la donació de la fotografia 
del seu casament a l’any 1933; és en Blanc i Negre, colo-
rejada.
La seva mida es de 99 x 59 cm i el fotògraf que va realit-
zar aquest treball es deia S. Carreras de la ciutat de Mata-
ró.
Volem agrair a la Sra. Laura la seva donació; amb ella 
anem engruixint la nostra Fototeca.

Sra. Mª ANTONIA RIVERA

• 1 Camara de manxa format 9x13 cm marca 
ICA, model IDEAL 523, objectiu Tessar 1:4,5 f: 
16,5 cm Carl Zeiss Jena nº 506681.

• 1 Càmera reflex 24 x 36 mm. Marca MAMIYA/
Sekor model 1000 DTL nº 212176, objectiu 
Automamiya/Sekor, f:55 mm. 1:1,8 nº 88507.

• 1 Tele objectiu marca SUN- YS-13, de 135 mm. 
f:2.8, nº 505743.

• 1 Camara reflex 24 x 36 mm marca YASHICA, 
model FX-7 Super, nº 1349067, objectiu ML 
de 50 mm.1:1.9.

• 1 Tubs d’extensió marca KENKO, per càmera 
YASHICA.

• 1 Camara compacta 24 x 36 mm marca FUJI-
CA. Model GER, nº 6036811, objectiu FUJI-
NON 1:28-38 mm.

• 1 Càmera compacta 24 x 36 mm marca KO-
DAK, model CAMEO-motor, objectiu EKTA-
NAR.

• 1 Càmera compacta 24 x 36 mm marca KO-
DAK, model INSTAMATIC 25.

• 1 Camara compacta 24 x 36 mm marca OLYM-
PUS, mod. Mj, Óptica OLYMPUS de 35 mm 
1:2.5 nº 7961688.

• 3 Autocroms tamany 10 x 15 cm.
• 2 Negatius Blanc i Negre tamany 6 x 9 cm.
• 9 Negatius Blanc I Negre tamany 9 x 13 cm.
• 1 Projector de diapositives 24 x 36 mm marca 

PHILIPS.
• 1 Camara de cine de 8 mm Marca BOLEX-PAI-

LLARD, objectiu SGDG50 mm BERTHIOT, PAN 
CINOR 1:1.9 f:8 a 40 mm.

• 1 Camara de cine S8, marca CANON, mod. 514-
XL nº 137.894, amb objectiu Canon-Zoom – 
CENS C.8.9/45 mm 1:1.4 macro.

• 1 Projector de cine S8 marca BOLEX-PAILLARD 
mod. 18-S sonor, amb objectiu Paillard-Bolex-Hi-
fi f:1:1.3 / 30 mm.

• 1 Empalmadora de cine format 8 – 9 – 5 I 16 mm 
marca ARGUET, model BN.

• 1 Empalmadora de cine format 8 i S8, marca AR-
GUET model C15M.

• 1 Camara Vídeo VHS marca PANASONIC, mod. 
R33, nº I5HD05018, objectiu digital autofocus.

• 1 Camara digital marca JVC (Digital Vídeo Camara) 
nº 157P1448.

Sr. JAUME SAMPERE MONTEYS

• Una placa fotogràfica antiga feta pel Sr. Francisco Sempere Mora l’any 1931; era un ex-soci 
de L’Agrupació.

Sr. CIPRIANO GONZALEZ CRESPO

• Un objectiu de càmera “Leica” de 90 mm Nº 12600048.

Sra. CARME GARCIA DE FERRANDO

• 586 Carpetes amb negatius de 24 x 36 mm en Blanc i Negre
• 30 Carpetes amb negatius de 6 x 6 cm en Blanc i Negre

MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS DONANTS PER PENSAR EN EL NOSTRE MUSEU.
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Pedro Morell Miranda Benito Melero Ochoa Ignasi Raventós Cardús
Irina Esanova Emili Sancha Asenjo Juan Pedro Martinez Parra
Jordi Valls Flos Josep Ramon Domènech Aguiló

Volem donar el nostre més sincer condol a la nostra consòcia Pilar Masbernat pel traspàs 
del seu espòs Sr. Joan Micó, ocorregut el passat dia 30 de setembre.

El proper dia 21de desembre a les 18.00 hores tindrà lloc la nostra tradicional Festa In-
fantil de Nadal. Preguem als familiars dels nens i nenes que els inscriguin a Secretaria indi-
cant nom, cognoms i edat dels petits. Gràcies.

El passat dia 2 d’octubre van néixer els bessons Pol i Roger, néts del nostre 
consoci Francesc Bedmar. Felicitats a pares i avis. Esperem els nens a la nostra 
Festa Infantil de Nadal.

CYPRUS INTERNATIONAL DIGITAL PHOTO COMPETITION 2013, organitzat per The 
Cyprus Photographic Society. Miquel Peiró: 6 acceptacions I una medalla de bronze.

INDIAN GOLDEN DIGITAL CIRCUIT 2013, organitzat per Federation of Indian Photo-
graphy. Miquel Peiró: 22 acceptacions.

FCC PRIMER SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA, organitzat per Foto Club Con-
cepción de Argentina. Miquel Peiró: 6 acceptacions.

2ND. OXFORD INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY, organitzat per Oxford 
Photographic Society. Miquel Peiró: 4 acceptacions.

XX CONCURS DE FOTOGRAFIA DE VACARISSES, organitzat per l’Ajuntament d’aquesta 
localitat. Francesca Portolés ha estat premiada i la seva fotografia serà publicada al Ca-
lendari de Vacarisses 2014.

Dia 24 de desembre, tancat per vigília de Nadal
Dia 31 de desembre, tancat per vigília d’Any Nou

La nostra consòcia i amiga Margarita Fresco participarà del 4 al 27 de desembre a Iden-
tity and the accumulation of memory. Contemporany Cuban Art. Al Boncua College Arts 
Gallery de New York. Li desitgem molt èxit en aquest important certamen. Felicitats amiga 
Marga.
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Dia 5, dimarts, a les 19:30 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició foto-
gràfica de l´autor Manel Mataró titulada “Potser n’aprendré”.

Dia 6, dimecres, a les 19:30 hores. Projecció de la Audiovisual "Papallones" per 
Carles Moreso.

Dia 7, dijous, a les 18:00 hores. Sessió fotogràfica amb model “Samantha”
Dia 10, diumenge, a les 14:00 hores. Dinar de Germanor.
Dia 12, dimarts, a las 19:30 hores. Exposició i lliurament de premis corresponents 

al 57è Concurs Lliure de Fotografia.
Dia 15, divendres, a las 18:00 hores. Sessió fotogràfica amb model “Samantha”
Dia 19, dimarts, a les 19:30 hores. Inauguració al Nou Espai de l’exposició foto-

gràfica de l’autor Gregorio Vargas.
Dia 21, dijous, a les 19,30 hores. Projecció de l’Audiovisual "Carcassone i Perigord 

Noir" per Pere Romero.
Dia 22, divendres, a les 18:00 hores. Sessió fotogràfica amb model “Laura”.
Dia 28, dijous, a les 18:00 hores. Sessió fotogràfica amb model “Laura”.
Dia 28, dijous, a les 19:00 hores. Veredicte Públic del concurs de Temes Obligats. 

Dia 3, dimarts, a les 19:30 hores. Inauguració de l`exposició fotogràfica de l’autora 
Carmen G. Portabales al Nou Espai.

Dia 4, dimecres, a les 18:00 hores. Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a 
estudi@afc.cat

Dia 9, dilluns, a les 19:30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica de l`autor 
Josep Lluis, Roig a la Sala Brunó Argemí.

Dia 12, dijous, a les 19:00 hores. Veredicte concurs “Fi d’any”.

Dia 13, divendres, a les 18:00 hores. Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a 
estudi@afc.cat

Dia 17, dimarts, a les 19:30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica de l’auto-
ra Elisenda Domingo i Ana Barnés al Nou Espai.

Dia 19, dijous, a les 19:00 hores. Veredicte concurs “Temes Obligats” Tema: El pas 
del temps.

Dia 19, dijous, a les 18:00 hores. Sessió d’estudi amb model. Inscripcions a 
estudi@afc.cat

Dia 21, dissabte, a les 18:00 hores. Festa infantil.
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